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Inleiding 

I. 

1.1. 

In 2003 is richtlijn 2003159/EG, 
betreffende de vakbekwaamheid 
en de opleiding en nascholing 
voor beroepschauffeurs, door de 
EU vastgesteld om de kwaliteit 
van beroepschauffeurs te waar
borgen. 

De hoofddoelstellingen van de 
Richtlijn vaJcbekwaamheid zijn: 
de verkeersveiligheid, de veilig
heid van de bestuurder, het ima
go van het beroep en rationeel 
brandstofverbroik 

De basisprincipes van de Richt
lijn zijn in Nederland gel'mple
menteerd door middel van een 
wijziging van de Wegenver
keerswet en de Wet Rijonder
richt Motorrijtuigen. 

INLEIDING 

AANLEIDING EN CONTEXT 

In 2003 is richtlijn 2003/59/EG, betreffende de vakbekwaamheid en 

de opleiding en nascholing voor beroepschauffeurs, door de EU vast

gesteld om de kwaliteit van beroepschauffeurs te waarborgen. Deze 

richtlijn vereist dat beroepschauffeurs in het bezit zijn van een be

roepsmatige basiskwalificatie en voldoen aan de verplichting van vijf

jaarlijkse periodieke nascholing. Om ongelijke concurrentie te voor

komen, is de Richtlijn van toepassing op zowel onderdanen van de 

lidstaat, als op derden die in dienst zijn van een in de EU gevestigde 

onderneming. 

De Richtlijn vakbekwaamheid heeft als hoofddoelstellingen: de ver

keersveiligheid, de veiligheid van de bestuurder, het imago van het 

beroep en rationeel brandstofverbruik. In Nederland is de Richtlijn in 

overleg met de sector geïmplementeerd. Belangrijk uitgangspunt bij 

de implementatie van de Richtlijn is geweest om niet méér te rr:gelen 

dan de Richtlijn voorschrijft en alle ruimte te benutten die het biedt, 

om de implementatie tegen zo min mogelijk administratieve lasten en 

zoveel mogelijk aansluitend bij de praktijk uit te voeren. 

De basisprincipes van de Richtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd 

door middel van een wijziging van de Wegenverkeerswet en de Wet: 

Rijonderricht Motorrijtuigen. De structuur van basiskwalificatie en 

nascholing is vastgelegd middels een Algemene Maatregel van Be

stuur. 

© Policy Research Corporation -1



Evaluatie implementatie rkhdijn valcbekwtulmheid (2003/59/EG) 

Met de komst van deze richtlijn 
dienen beroepschauffeurs te 
beschikken over een 'getuig
schrift van vakbekwaamheid', 

Chauffeurs kU1lnen de 'code 
vakbekwaamheid' uitsluitend 
verlengen door het volgen van 
nascholing, 

1.2. 

Met de komst van deze Richtlijn is het papieren chauffeursdiploma 

verdwenen. Hiervoor is een 'getuigschrift van vakbekwaamheid' in 

de plaats gekomen. De Richtlijn geeft Lidstaten twee mogelijkheden 

om dit getuigenschrift in omloop te brengen: via een aparte bestuur

derskaart of met een code op het rijbewijs. In Nederland is in een 

vroeg stadium omwille van administratieve lasten en gebruiksgemak 

gekozen voor een code op het rijbewijs. De code heeft een geldig

heidsduur van 5 jaar. 

Chauffeurs kunnen de 'code vakbekwaamheid' uitsluitend verlengen 

door het volgen van nascholing. Zij dienen in een periode van 5 jaar 

minimaal 35 uur aan nascholingscursussen te volgen. De CCV Raad 

(waarin de sociale partners zitting hebben) erkennen jaarlijks in over

leg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) de cursus

sen die mogen worden 'meegeteld' onder de 35 uur verplichte na

scholing. 

DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Voor de evaluatie van de implementatie van de richtlijn 2003/59IEG 

vakbekwaamheid zijn de volgende onderzoeksvragen gedefmieerd: 

1.	 Is de Richtlijn op correcte wijze omgezet in nationaal recht: 

- Heeft Nederland de Richtlijn goed geïmplementeerd? 

- Komen de overwegingen van de Richtlijn terug in de nationale 
wetgeving? 

- Wordt het doel van de Richtlijn bereikt met de wetgeving? 

2.	 Koppeling van de cursusonderwerpen aan de onderwerpen in de 

bijlage van de Richtlijn: 

- Gelet op de doelstellingen van de Richtlijn en het proces dat is 
gevolgd om te komen tot de lijst van toegestane cursusonder
werpen: zijn de overwegingen van de Richtlijn hierin vol
doende verankerd? 

- Kunnen er grenzen worden gesteld aan de eursusonderwerpen? 
Zo ja, welke? 

3.	 De keuze van bedrijven en chauffeurs: 

- Zijn er trends waarneembaar in de keuze die bedrijven en 
chauffeurs maken voor nascholingscursussen? 

- Hoe delen bedrijven de nascholing in? 

- Komen er onderwerpen op de cursuslijst voor die door geen 
enkele of een gering aantal cursisten worden gevolgd? 

-2-	 © Poliq Research Corporation 



lnleüling 

1.3. 

De OIJ1IfJaIc voor de evalUlltie 
van de Richtlijn is gericht op de 
~ten: regelgeving en uitvoe
ring. 

In het eerste aspect van de ana
lyse wordt beMMn op welM 
wijze Nederland de Richtlijn 
heeft geïmplementeerd in de 
nationale regelgeving. 

In het tweede aspect van de 
analyse wordt bekeken of de 
uiwoering van de Richtlijn vak
bekwaamheid strookt met de 
doelstellingen van de Richtlijn. 

METHODISCHE AANPAK 

De aanpak voor het evalueren van de implementatie van de Richtlijn 

vakbekwaamheid is gericht op de aspecten "regelgeving en uitvoe
ring". 

Ten aanzien van de regelgeving wordt een descriptieve beschouwing 

gemaakt van de bestaande juridische analyses en overwegingen ver

laegen via een literatuuronderzoek: van alle relevante stukken in bet 

dossier vanuit V&W. Hieruit wordt inzichtelijk op welke wijze Ne>

derland de Richtlijn heeft geimplementeerd in regelgeving, alsook in 

welke mate de overwegingen van de Richtlijn vakbekwaamheid zijn 

terug te vinden in de nationale regelgeving en in welke mate de doel

stellingen van de Richtlijn worden bereikt met de regelgeving. .Aan de 

hand van deze inzichten wordt bekeken of de Richtlijn op een correc

te wijze is omgezet in nationaal recht. 

Ten aanzien van de uitvoering wordt explorerend onderzocht op wel

ke wijze uitvoering wordt gegeven aan de Richtlijn vakbekwaamheid. 

Hierin wordt getoetst of de uitvoering strookt met de doelstellingen 

van de Richtlijn. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de koppe>

ling van de door CCV vastgestelde cursussen aan de onderwerpen van 

bijlage I uit de Richtlijn. Dit geeft (kwantitatief) inzicht of de doel

stellingen van de Richtlijn voldoende terugkomen in de door Neder

land gekozen wijze van uitvoering. Daarnaast wordt gekeken naar de 

keuzes die bedrijven en chauffeurs maken bij het bepalen van de na

scholingscursussen. Hiervoor wordt zowel gekeken naar de kwantita

tieve data - voornamelijk verkregen vanuit CCV - als naar de kwali

tatieve inzichten vanuit gesprekken met CCV, opleiders, werkgevers 

en sociale partners. De gesprekken worden enerzijds gebruikt om de 

kwantitatieve inzichten te valideren en anderzijds om trends in de 

keuzes van opleiders, bedrijven en chauffeurs in kaart te brengen. 
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Regelgning: ver/llllcering Richtlijn in IUJtÜJIUUIl recbt 

11. 

D.I. 

De Richtlijn is tot stand geko
men vanuit een uitgebreide dis
cussie tussen de Europese 
Commissie en de Lidstaten om
trent de doelstellingen van de 
Richtlijn en de praktische invul
ling van deze doelstelling. 

REGELGEVING: VERANKERING RICHTLIJN IN 

NATIONAAL RECHT 

TOTSTANDKOMING VAN DE RICHTLIJN EN IMPLEMENTATIE IN 
NEDERLAND 

De Richtlijn is tot stand gekomen vanuit een uitgebreide discussie 

tussen de Europese Commissie en de Lidstaten omtrent de doelstel

lingen van de Richtlijn en de praktische invulling van deze doelstel

ling. Figuur 11.1 geeft enerzijds een overzicht van de totstandkoming 

en implementatie van de Richtlijn in Nederland en anderzijds een 

overzicht van de belangrijkste documenten waaruit de verschillende 

interpretaties naar voren komen. De figuur maakt duidelijk dat een 

lang proces voorafgegaan is aan de invoering van de Richtlijn en dat 

meerdere documenten kunnen geraadpleegd worden om inzicht te 

krijgen in de doelstelling en praktische invulling ervan. Voor dit on

derzoek zal gebroik worden gemaakt van drie elementen om inzicht te 

krijgen in de mogelijke juridische interpretaties betreffende de Richt

lijn en de implementatie ervan: 

Vaststelling en invoering Richtlijn Vakbekwaamheid; 

Aanpassingen nationale wet- en regelgeving; 

Juridische interpretaties en commissieverslagen. 
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Figuur H.l : Ovenicht van de totstandkoming en implementatie van de Richtlijn 
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Bron: Po/icy Research Corporation 

ILl.l. 

Op 15 juli 2003 is de Richtlijn 
vakbekwaamheid ingevoerd met 
als doel de kwaliteit van de be
stuurder te garanderen door 
middel van een initieel examen 
voor de toegang tot het beroep 
en door middel van nascholing 
tijdens de uitoefening van het 
beroep. 

In de Richtlijn is de verplichting 
neergelegd voor de Lidstllten om 
te voorzien in een stelsel van 
nascholing. 

VASTSTELLING EN INVOERING RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID 

Op 15 juli 2003 is de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders 

(2003/59/EG) ingevoerd. De Richtlijn heeft ten doel de kwaliteit van 

de beroepsbestuurder te garanderen door middel van een initieel exa

men voor de toegang tot het beroep en door middel van nascholing 

tijdens de uitoefening van het beroep. Meer specifiek legt de Richtlijn 

beroepchauffeurs de verplichting op een basiskwalificatie te behalen 

met als doelstelling de verkeersveiligheid en de veiligheid van de be

stuurder te verbeteren, zowel tijdens het rijden als wanneer het voer

tuig stilstaat. Bovendien moeten beroepschauffeurs verplicht worden 

de voor hun beroep essentiële kennis op gezette tijden na te scholen. 

In de Richtlijn is voor de Lidstaten de verplichting neergelegd om te 

voorzien in een stelsel van nascholing. Deze nascholing behelst de 

verplichting tot het volgen van lessen. De lessen worden afgesloten 

met de afgifte van een getuigschrift. De nascholing dient een duur van 

-6- © Policy Research Corporation 



Regelgel1ing: verankering Richtlijn in IUltiontull recht 

In de Richtlijn zijn nadere regels 
neergelegd over de inhoud van 
de nascholing. 

lLl.2. 

De basisprincipes uit de Richt
lijn vakbekwaamheid zijn neer
geschreven in een wijziging van 
de Wegenverkeerswet en Wet 
Rijonderricht Motorrijtuigen. 

minimaal 35 uur per vijf jaar te hebben en gegeven te worden in een

heden van ten minste zeven uurl • 

In de Richtlijn zijn nadere regels neergelegd over de inhoud van de 

nascholing. Hierin wordt gesteld dat de nascholing bedoeld is he

roepschauffeurs in staat te stellen de voor hun werk essentiële kennis 

te actualiseren, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op verkeersvei

ligheid en rationeel brandstofverbruilc2. De nascholing heeft als doel 

de kennis over bepaalde onderwerpen op de lijst van deel Ivan bijla

ge I van de Richtlijn opnieuw te bestuderen en uit te diepenJ
• 

AANPASSINGEN NATIONALE WET- EN REGELGEVING 

De basisprincipes uit de Richtlijn vakbekwaamheid zijn neergeschre

ven in een wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet Rijonderricht 

Motorrijtuigen en is in 2007 door de Tweede en Eerste kamer aange

nomen4
• Deze wetswijziging bevat en motiveert onder andere de keu

ze voor een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. De nadere struc

tuur van basiskwalificatie en nascholing is middels een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB) toegevoegd. Naast de AMvB is een 

ministeriele regeling (MR) ontwikkeld die de taken, bevoegdheden en 

I Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59/EG, deel 4, bijlage I. 
2 Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59/EG, Artikel 7. 
3 Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59/EG, Artikel 7. 
4 Stb 2007, 166, kamerstukken 30827. 
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De uitwerking van de Richtlijn 
in de ntJtionale regelgeving heeft 
ertoe geleid dot beroepscW
leura in de huidige praktijk, 35 
uur nascholing dienen te volgen 
in eenheden van tenminste zeven 
uur. 

CCV stelt periodiek een raam
werk vast, waarin - rekening 
houdend met de vereisten van de 
Richtlijn - een breed as80rti
ment aan toegestane opleidingv
soorten is opgenomen. 

lLI.J. 

vecantwoordelijkheden van de exameniDstantie beschrijft. Ook het 

systeem van eckenning van de nascholingscursussen is in de MR 

neergeschreven. 

De uitwecking van de Richtlijn in de natiooale regelgevingheeft ertoe 

geleid dat beroepschauffeors in de huidige praktijk 35 U\U' nascholing 

dienen te volgen in eenheden van tenminste zeven uur. CCV advisefCt 
dat, ter voorkoming van ongewenste effecten op de arbeidsmarkt 

alsook in de benutting van de capaciteit bij opleidingsinstituten, ho

roep8Chauffeurs een minimum van zeven uur per jaar nascholing zou

den moeten volgen. Dit is echtec niet verplicht, zodat het ook moge

lijk is de 35 uur aan verplichte nascholing, op een andere wijze te 

verdelen over de vijf jaar. Verplicht onderdeel van de oascholing is 

een praktijkdag, die een duur heeft van zeven uur. Deze verplichting 

is neergelegd in het raamwerk dat het CCV opstelt. Tijdens de prak

tijkdag wordt speciale nadruk gelegd op verkeecsveiligheid en ratio

neel brandstofverbruik. 

Het CCV heeft tot taak de opleidingscentra te erkennen die de na

scholingscursussen mogen aanbieden. Eén van de voorwaarden om 

voor erkenning in aanmerking te komen is dat de door het opleiding

centrum aangeboden nascholingscursussen door het CCV zijn gecfCti
ficeerd. CCV stelt, in samenspraak met de sociale partners en het Mi

nisterie van V&W, periodiek een raamweck vast waarin een breed 

assortiment aan toegestane opleidingssoorten is opgenomen. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de vereisten in de Richtlijn, maar ook 

met de beleidskeuze vanuit V&W om een ruime interpretatie van de 

onderwerpen in de bijlage van de Richtlijn toe te passen. In de prak

tijk vindt erkenning van een opleidingscentrum en certificering van de 

door deze aangeboden cursussen op het zelfde moment plaats. 

JURIDISCHE INTERPRETATIES & COMMISSIEVERSLAGEN 



Regelgeving: verankering Richtlijn in IUltitJIUItIl recht 
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Ewllutltie implementatie richtlijn WI1cbe1cwtulmheid (2003159/EG) 
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Regelget1Îng: verankering Richdijn in IUltitJIUltll recht 
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Regelgeving: verankering Richdijn in natiolUUll recht 
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Evaluatie implementatie richtlijn va/cbekwumheid (ZOO3/S9/EG) 
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Regelgeving: vertIllkering Richtlijn ÛlIUItioIUUll redtt 
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Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuzes van bedrijven en chauffeurs 

111. 

In het expIorerende deel van het 
onderzoelc is onderzocht op wel
ke wijze uitvoering wordt gege
ven aan de Richtlijn vakhe
kwaamheid. 

UI.i. 

De koppeling tussen hel gecerä
flCeerde cursusaanbod en de 
onderwerpen uit de Richtlijn 
gelift inzicht ofde doelstellingen 
van de Richtlijn voldoende te
rugkomen in de Wijze van uit
voering. 

UITVOERING: KOPPELING CURSUSONDERWER

PEN & KEUZES VAN BEDRIJVEN EN CHAUFFEURS 

In het explorerende deel van het onderzoek is onderzocht op welke 

wijze uitvoering wordt gegeven aan de Richtlijn vakbekwaamheid 

Hierin wordt getoetst of de uitvoering strookt met de doelstellingen 

van de Richtlijn. Er wordt hierbij voornamelijk kwantitatief gekeken 

naar de koppeling van de door CCV vastgestelde cursussen aan de 

onderwerpen van bijlage I uit de Richtlijn. Dit geeft een indicatie over 

de mate waarin de doelstellingen van de Richtlijn terugkomen in de 

door Nederland gekozen wijze van uitvoering. Daarna wordt gekeken 

naar de keuzes die bedrijven en chauffeurs maken bij het bepalen van 

de nascholingscursussen. Hiervoor wordt zowel gekeken naar de 

kwantitatieve data als naar de kwalitatieve inzichten vanuit gesprek

ken met CCV, opleiders, werkgevers en sociale partners. Het onder

zoek naar de uitvoeringskant van de Richtlijn vakbekwaamheid be

staat concreet uit de volgende twee delen: 

Koppeling tussen het gecertificeerde cursusaanbod en de onder
werpen uit de Richtlijn; 

De keuzes die bedrijven en chauffeurs maken bij het selecteren 
van de nascholingscursussen. 

KOPPELING TUSSEN HET GECERTIFICEERDE CURSUSAANBOD 

EN DE ONDERWERPEN UIT DE RICHTLIJN 

De koppeling tussen het door CCV gecertificeerde cursusaanbod en 

de onderwerpen van bijlage I uit de Richtlijn geeft inzicht of de doel

stellingen van de Richtlijn voldoende terugkomen in de door Neder

land gekozen wijze van uitvoering. 
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Evaluatie iIIfplementtztie richtlijn vakbelcwtuunheül (2003/59/EG) 

In de Richtlijn wordt een kop[1&
ling tussen onderwerpen en 
rijbewijscodes toegepast om 
onderscheid te moJam tussen 
chmtfeun in het goederen- en 
personenvervoer. 

In de Richtlijn is een koppeling gemaakt tussen de onderwerpen uit 

bijlage I van de Richtlijn en verschillende rijbewijscodes. Deze k0p

peling wordt in de Richtlijn voornamelijk toegepast om ondencheid 

te maken tussen chauffeurs in het beroepsgoederenvervoec en het he

roepspersonenvervoer. Hiermee wordt vanuit de Richtlijn aangegeven 

welke onderwerpen van de Richtlijn, bij het verkrijgen van de basis

kwalificatie en voor het volgen van nascholing, relevant zijn voor 

welk type beroepschauffeur. Echter, indien een chauffeur in het bezit 

is van zowel een C als een D rijbewijs wordt de chauffeur vrijgelaten 

in de keuze van de te volgen nascholing: de chauffeur hoeft slechts 

eenmaal 35 uur nascholing te volgen. Figuur m.l toont de onderwer

pen uit bijlage I van de Richtlijn alsook de toekenning van de rijbe

wijscodes aan deze onderwerpen. 

Figuur m.l :Onderwerpen uit bijlage I VaD de Ricbtlijn en de toekenoing van rijbewijscodes 

I. Nascltoling in rationeel rijden op basis van de 1.1 Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met Alle 
veiligheidsvoolScluiften het oog op een optimaal gebruik. 

1.2 Kennis technische kenmeriren en wmtàng V8l\ de Alle 
veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuÎg onder controle 
te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorltomen. 

1.3 BrandstofVerbruik kunnen optimaliseren Alle 

1.4 Lading vervoeren met inachmeming van de voorschriften C, C+E, Cl, Cl +E 
inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig 

1.5 Veiligheid en het comfort V8l\ de passagiers waarborgen D, D+E, DI, Dl+E 

1.6 Lading vervoeren met inachtneming van de voorscluiften D, D+E, Dl, Dl+E 
inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig 

2. Toepassing van de voorschriften 2.1 Kennis V8l\ het sociale klimaat en de reglementering van het Alle 
wegvervoer 

2.2 Regelgeving betrelfende het goederenvervoer kennen C,C+E,Cl,Cl+E 

2.3 Regelgeving betrelfende het personenvervoer kennen D, D+E, Dl, Dl+E 

3. Gezondheid, verlteers- en milieuveiligheid, 3.1 Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op Alle 
dienstverlening, logistiek arbeidsongevallen 

3.2 Het kunnen voorltomen V8l\ criminaliteit en venroer van Alle 
illegale irnmigmnten 

3.3 Fysieke risico's kunnen voorltomen Alle 

3.4 Bewust zijn van het belang van een goede fysieke en Alle 
mentale gezondheid 

3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen Alle 

3.6 Met gedrag bijdragen aan het imago van een onderneming AUe 

3.7 Kennis van het economisch klimaat van het C, C+E, Cl, CI+E 
goederenvervoer over de weg en van de madttordening 

3.8 Kennis van het economisch klimaat van het D, D+E, Dl, D1+E 
personenvervoer over de weg en van de marktordening 

Bron: Richtlijn 2003/59/EG 
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Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuzes van bedrijven en chauffeurs 

Nederland heeft bij de imple
mentatie van de Richtlijn vakbe
kwaamheid het uitgangspunt 
gehanteerd dat de nascholing zo 
nauw mogelijk moet aansluiten 
bij de specifieke werkomstan
digheden van de chauffeur. 

Om te voldoen aan hetgeen in de 
Richtlijn wordt gesteld. dienen 
opleiders hun opleidingspro
gramma ter certificering aan 
CCV voor te leggen. CCV be
oordeelt dan of het programma 
te vatten valt onder één o/meer
dere onderwerpen die de Richt
lijn voor nascholing benoemt. 

llL1.1. 

Het aantal cursussen dat door 
CCV wordt toegestaan als on
derdeel van het getuigschrift van 
nascholing is momenteel 170. 

Nederland heeft bij de implementatie van de Richtlijn vakbekwaam

heid het uitgangspunt gehanteerd dat de nascholing zo nauw mogelijk 

moet aansluiten bij de specifieke werkomstandigheden van de chauf

feur. De redenering is dat niet elke chauffeur soortgelijke werkom

standigheden heeft. Naast een stuk algemene nascholing op het ge

bied van verkeersveiligheid en rationeel brandstofverbruik, hebben 

chauffeurs in verschillende deelmarkten belang bij specifieke nascho

ling. Vanuit deze gedachte is er bij de implementatie van de Richtlijn 

bewust gekozen om opleiders de ruimte te laten het nascholingsaan

bod specifiek(er) op de beroepsuitoefening van de chauffeur te laten 

aansluiten. 

De uitvoering van nascholingscursussen in het kader van de Richtlijn 

is, omwille van het bovengenoemde keuze voor een zo dicht mogelij

ke aansluiting bij het specifieke beroep, neergelegd bij gespeciali

seerde opleiders. Om te voldoen aan hetgeen hierover in de Richtlijn 

is gesteld, dienen opleiders hun opleidingsprogramma ter certificering 

aan CCV voor te leggen. CCV beoordeelt dan onder andere of het 

programma te vatten valt onder één of meerdere onderwerpen die de 

Richtlijn voor nascholing benoemt. De lijst met cursussen die resul

teert uit dit systeem van certificering, wordt vastgesteld door de mi

nister van V&W, waarbij CCV toezicht houdt op de toegelaten oplei

dingen. 

TOEGESTAAN CURSUSAANBOD 

Het aantal cursussen dat door CCV wordt toegestaan als onderdeel 

van het getuigschrift van nascholing is momenteel 170. Van dit toege

stane cursusaanbod zijn er 18 cursussen gecertificeerd onder de ver

plichte praktijkdag6 (I 1%) en 152 theoriecursussen, die al dan niet 

ook een praktijkelement kennen (89%). Al deze cursussen hebben een 

duur van tenminste 7 uur. Figuur IJL2 toont de verdeling van het cur

susaanbod naar de cursusduur, of in ieder geval voor zover deze uren 

meetellen onder de verplichte nascholing zoals wordt opgelegd vanuit 

de Richtlijn. Het toegelaten cursusaanbod bestaat voor 66% uit cur

6	 Binnm het totale cursusaanbod bevinden zich meer dan 18 praktijkcursussen. 
Deze cursussen voldoen echter niet aan de gestelde normen voor de praktijkdag. 
Dit komt veelal doordat er minder dan 2,5 uur aan praktijktraining wordt besteed. 
Deze cursussen worden daarom niet als praktijkdag gecertificeerd en komen 
daarmee onder de categorie "theoriecursussen" te vallen. 
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Evlll"atie implementlltie richtlijn vakbekwtuunheid (2003/59/EG) 

sussen met een duur van 1 dag (113 cursussen van 7 uur). Het overige 

deel van het totale cursusaanbod heeft een cursusduur van twee, drie 

of vier dagen (respectievelijk 15%, 6% en 13%). In deze gevallen 

mag ieder gevolgde cursusdag meetellen als nascho1ingsuren onder de 

Richtlijn. Het totale aantal door CCV gecertificeerde cursusdagen is 

2801
• 

Figuur IU.2 : Verdeling van het totale cursusaanbod naar cunusduur (in blokken van 7 uur) 
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Bron: CCV 

Gemiddeld behandelt een door 
CCV toegestane cursus 2.9 on
derwerpen uit bijlage I van de 
Richtlijn. 

De onderwerpen uit bijlage I 
van de Richtlijn zijn gecmegori
seerd in drie hoofdonderwerpen. 

Eén van de criteria om een cursus door CCV te laten certificeren als 

nascholing onder de Richtlijn is dat de cursus één of meerdere onder

werpen uit de Richtlijn behandelt. Het cursusaanbod van 170 toege

stane cursussen behandelen cumulatief 486 onderwerpen uit de Richt

lijn. Het cursusaanbod behandelt daarmee per cursus gemiddeld 2.9 

onderwerpen uit bijlage I van de Richtlijn. 

Zoals aangegeven in Figuur 1lL1 zijn de onderwerpen uit bijlage 1 

van de Richtlijn gecategoriseerd naar drie type hoofdonderwcapen. 

Figuur lIl. 3 geeft de verdeling van de 486 onderwerpen - die de 170 

7	 CCV hanteert een werkwijze waarbij iedere cursusdag van tenminste 7 uw apart 
wordt gecertificeerd. Er zijn ook cursussen toegestaan die twee ofmeer dagen du
ren. In deze gevallen wordt iedere cursusdag afZonderlijk door CCV gecertifi
ceerd. Deze methode maakt het voor cursisten mogelijk om ieder afzooderlijk ge
volgde cursusdag mee te laten tellen in het kader van de verplichte nascholing. 
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Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen cl keuzes vu bedrijven en chauffeurs 

cursussen gezamenlijk behandelen - per hoofdonderwap (type 1 tlm 

3) van de Richtlijn aan. 

Figuur 111.3 : Behandeling van hoofdonderwerpen (type 1 flm 3) binnen totale cursusaanbod 

mRatloneel rijden o.b.v. 
lIlIlteerswUlgheidSlOO/'SChrlften 

44% 

•	 Toepassing vd wolSchriften 

c	 Gezondheid, wr1teelS- en 
mUieul8lligheid, diensh.eflenlng en 
logistiek 

14'110 

Bron:CCV 

De onderwerpen onder type I (rationeel rijden op basis van veilig

heidsvoorschriften) en type 3 (gezondheid, verkeers- en milieuveilig

heid, dienstverlening en logistiek) zijn het sterkst vertegenwoordigd 

binnen het totale cursusaanbod. Figuur m.4 geeft een gedetailleerder 

beeld en laat per onderwerp uit de Richtlijn zien, door hoeveel cur

sussen het onderwerp wordt behandeld, als onderdeel van het gecerti

ficeerde lesprogramma. 

Figuur UI.4 : Overzicht van bet aantal cursussen per onderwerp uit de Richtlijn 
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EvtI1utltie iMplementlltie ridltUjn ~ .(2fJ03/S9/EG) 

De meeste curswaen zijn gericht 
op het ui/diepen van één tot drie 
onderwerpen uit bijlage I van de 
Richtlijn. 

De keuze om opleiders de ruimte 
te geven het n03cho/ingBaanbod 
specifiek op de beroepsuitoefe
ning van de chatdfeur aan te 
laten sluiten, heift ertoe geleid 
dat het cursusaanbod voorname
lijk is gericht op het behandelen 
van relatief beperkt aantal on
derwerpen. 

Uit de verdeling in Figuur 01.4 valt op te maken dat de meeste cur

sussen zijn gericht op de volgende onderwerpen: 

1.4 Lading VerV'oa'eIl volgens voorschriften veiligheid en goed 
gebruik van het voatuig (103 cursussen); 

1.6 Personen vervoeren volgens voorschriften veiligheid en goed 
gebruik van het voatuig (36 cursussen); 

2.2 Regelgeving betreffende goeda-envervoer (46 cursussen); 

- 3.3 Fysieke risico's voorkomen (66 cursussen); 

3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen (51 cursussen); 

3.6 Bijdragen aan het imago van een ondememing (49 cursussen). 

Uit Figuur IH.5 valt op dat de meeste cursussen gericht zijn op het 

uitdiepen van een beperkt aantal ondecwa:pen uit bijlage I van de 

Richtlijn. De figuur toont de verdeling van het aantal onderwerpen 

per cursus binnen het totale cursusaanbod. Hieruit valt op te maken 

dat de meeste cursussen één, twee of drie onderwerpen (respectieve

lijk 15%, 25% en 35%) uit de Richtlijn behandelen. Ter indicatie: in

dien het als wenselijk zou worden ecvaren om alle eursusonderwerpen 

te behandelden (echter, niet verplicht), dan zouden er gemiddeld 3.48 

onderwerpen per cursus van 1 uur' moeten behandeld worden. Binnen 

het huidige gecertificeerde cursusaanbod worden er gemiddeld 2.9 

onderwerpen uit de Richtlijn behandeld. Binnen het huidige cursus

aanbod behandelt 25% van de cursussen vier onderwerpen of meer. 

Uit de onderstaande afbeelding blijkt dat de keuze om opleiders de 

ruimte te geven het nascholingsaanbod specifiek op de beroepsuitoe

fening van de chauffeur af te stemmen, ertoe heeft geleid dat het toe

gestane cursusaanbod per 1 uur, redelijk het te verwachte aantal on

derwerpen uit de Richtlijn behandelen. Daar staat echter tegenover 

dat het mogelijk is om deze onderwerpen diepgaand(er) te behandel

den. Uiteindelijk is de inwlling van een cursus een keuze tussen het 

te behandelen aantal onderwerpen (breedte) en de diepgang waarmee 

deze onderwerpen kunnen worden behandeld (diepte). Deze keuze 

wordt aan de opleiders (en indirect vooral aan de werkgevers en 

chauffeurs) overgelaten. 

8 17 onderwerpen uit bijlage I vld Richtlijn 15 dagen = 3.4 ondenverpen per dag. 
9 Hierbij wordt ieder onderwerp qua tijdsduur even lang behandeld ongeacht de 

inhoud het ondenverp enlofhet aantal aangeduide subonderwerpen. 
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Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuzes van bedrijven en chauffeurs 

Figuur 01.5 : Cursusaanbod verdeling over het aantal behandelde onderwerpen per eursus 
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Bron: CCV 

CCV hanteert geen narmeis voor 
de mate waarin de te behandel
den onderwerpen uit de Richtlijn 
in een cursus dienen te worden 
uitgediept. 

CCV hanteert geen normeis voor de mate waarin te behandelden on

derwerpen uit de Richtlijn in een cursus dienen te worden uitgediept. 

Hierdoor kan niet automatisch worden geconcludeerd dat de onder

werpen uit de Richtlijn ook daadwerkelijk (meer) in de diepte worden 

behandeld Een doorlichting van de kwalificatiedossiers alsook het 

lesmateriaal van cursussen die op basis van een uitgebreide steekproef 

is uitgevoerdlO
, maakte inzichtelijk dat de gecertificeerde cursussen 

weliswaar onderwe:pen. behandelen die aansluiten dan wel overeen

komen met de onderwerpen uit bijlage I van de Richtlijn, maar dat de 

tijdsbesteding en de mate waarin deze onderwerpen worden uitge

diept sterk varieert. Veel van de cursussen zijn niet specifiek gericht 

op het. uitdiepen van de onderwerpen uit de Richtlijn, maar omvatten 

een lesprogramma dat mede is gericht op andere onderwerpen die in 

meer of mindere mate relevant zijn voor de vakbekwaamheid van 

chauffeurs. De Richtlijn stelt hieromtrent ook geen specifieke eisen 

aan de mate waarin de onderwerpen uit de Richtlijn inhoudelijk die

nen te worden uitgediept. Opleidingen komen veelal tot stand vanuit 

een specifieke marktbehoefte bij werkgevers enlof chauffeurs waar

aan de opleidingsinstituten inwlling geven. 

10 Het betrofhier een steekproefvan 105 cursussen op een totaal van 170. 
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Evaluatie implementlltie richtUjn vakbekwtuunheid (2003/59/EG) 

HLl.1.1. 

Het cursusaanbod bestam ener
zijds uit cunussen die uiJslui
tend de Ril:hdijn als grondslag 
hebben en anderzijds uit cursus
sen die naost de Richtlijn tevens 
andere HL ofEU wet- ofregel
geving als grondslag hebben. 

Grondslag gecertijiceertl cursllStUllJbod 

Het gecertificeerde cursusaanbod bestaat enerzijds uit cursussen die 

uitsluitend de Richtlijn als grondslag hebben en anderzijds uit cursus

sen die naast de Richtlijn tevens andere NL ofEU wet- ofregelgeving 

als grondslag hebben. Daarnaast is er tevens een categorie cursussen 

die geen grondslag heeft in wettelijke eumens, maar waar wel exa

mens voor gelden die door CCV worden afgenomen. De Richtlijn 

geeft enkel aan dat bij de beoordeling door de Lidstaten de cursussen 

ten minste in de lijst genoemde onderwerpen dient te omvatten. De 

grondslag heeft op zichzelf dus geen invloed heeft op de toelating op 

de cursuslijst, mits in de cursus één of meer relevante onderwerpen 

uit de Richtlijn worden behandeld Figuur m.6 geeft een overzicht 

van het aantal cursussen uit de toegestane cursuslijst per type grond

slag, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de Richtlijn (61 %), 

andere NL of EU wet- of regelgeving (respectievelijk 2% en 12%) en 

cursussen met examens zonder grondslag in wet- of regelgeving 

(25%). 

Figuur 111.6 : Overzicht van het aantal cursussen per type grondslag 
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Een relatiefgroot aantal cursus
sen heeft naast de Richtlijn vak
bekwaamheid tevens een andere 

Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat een groot aantal cursussen 

(39%) naast de Richtlijn vakbekwaamheid tevens een andere grond
grondslag. slag heeft. Dit is op zichzelf geen indicatie voor de kwaliteit van deze 

cursussen, enkel dat deze cursussen tevens een ander doel dienen dan 
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Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuzes van bedrijven en chauffeurs 

Figuur 111.7 : Type meerdaagse cursussen met uitsluitend de Richtlijn als grondslag 
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Het cursusaanbod met uitslui
tend de Richtlijn als grondslag 
bestaat uit /03 cursussen, waar
van er /7 een cursusduur van 2 
dagen ofmeer hebben. 

uitsluitend het behandelen van onderwerpen uit de Richtlijn. Het cur

susaanbod is aan de hand van de volgende indeling nader uitgewerkt: 

Meerdaagse cursussen met uitsluitend de Richtlijn als grondslag; 

Cursussen die naast de Richtlijn ook een grondslag hebben in an
dere NL en EU wet- of regelgeving. Deze cursussen worden voor 
de leesbaarheid van het rapport verder aangeduid als 'Cursussen 
vanuit andere NL en EU wet- ofregelgeving' Dit betekent dat deze 
cursussen naast de grondslag in de Richtlijn ook voortkomen uit 
NL en EU wet- of regelgeving; 

Cursussen die naast de Richtlijn ook voortkomen uit examens zon
der grondslag in wet- of regelgeving. Deze cursussen worden voor 
de leesbaarheid van het rapport verder aangeduid als 'Cursussen 
met examens zonder grondslag in wet- of regelgeving' Dit bete
kent dat deze cursussen naast de Richtlijn ook voortkomen uit 
examens zonder grondslag in wet- of regelgeving. 

al Meerdaagse cursussen met uitsluitend de Richtlijn als grondslag 

Het cursusaanbod met uitsluitend de Richtlijn als grondslag bestaat in 

totaal uit 103 cursussen. Van dit aantal hebben 17 cursussen een duur 

van 2 dagen of meer. Deze meerdaagse cursussen (als subset van de 

cursussen met de Richtlijn als grondslag) worden specifiek geanaly

seerd om te bezien of het laten meetellen van de volledige cursusduur 

onder de nascholingsverplichting in verhouding staat met het aantal 

behandelde onderwerpen uit de Richtlijn. Figuur lIl. 7 toont de meer

daagse cursussen met uitsluitend de Richtlijn als grondslag. 



Evllbultie hnpleMentlltie richtlijn vakbekwtulm1leül (2003159/EG) 

De meerdaagse cursussen zijn 
beperkt in 041ItDl. Deze cursus
sen zijn verspreid over diwne 
cursuscategorieen. 

De ClUSlI3SeIJ art handJer. 
brandweer, gezondheid en vei
ligheid behandelen gemiddeld 
minder dan één onderwerp uit 
de Rü:hdijn per cursusdag. 

Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat de meerdaagse cursussen 

met de Richtlijn als grondslag verspreid zijn over diverse cursuscate

gorie!n. Tien van deze categorie6n bevatten slechts 1 meerdaagse 

cursus. De uitzonderingen hierop zijn de eursuscategorid5n gezond

heid, theorie en VCA. Deze cursuscategorie!n bevatten respectieve

lijk 2, 2 en 3 meerdaagse cursussen. 

Figuur lIL8 laat zien dat de meeste meerdaagse cursussen een gemid

delde cursusduur van 14 uur (2 dagen) hebben. Het aantal onderwer

pen uit de Richtlijn dat in deze cursussen wordt behandeld, varieert 
van I tot 5. De cursussen art handler, brandweer, gezondheid en vei

ligheid behandelen gemiddeld minder dan één onderwerp uit de 

Richtlijn per cursusdag. 

Figuur m.s : Gemiddelde cursusduur en aantal behandelde onderwerpen per cursuscategorie 
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In het huidige cursuaaanbod zijn 
er 24 cursussen met een grond
slag in andere NL ofEU wet- of 
regelgeving. 

bi Cursussen vanuit andere NL en EU wet- ofregelgeving" 

Er zijn in het huidige cursusaanbod in totaal 24 cursussen met een 

grondslag in andere NL of andere EU wet- of regelgeving. Figuur 

lII.9 toont de cursussen met een grondslag in andere NL of EU wet

of regelgeving, waarvan de cursusuren tevens mee kunnen tellen als 

onderdeel van verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. 

11 Dit zijn cursussen die naast de Richtlijn ook een grondslag hebben in andere NL 
en EU wet- of regelgeving. 
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VII 

Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuz.es van Wrijven en c1uIIIffeurs 

Figuur W.9 : Ovenicht van examens met een grondslag in NL ofEU wet- of regelgeving 

N30 Trausportbegeleider Wetlelijke RegeliDg Verkeersregelurs HL 

Chauft'eur 18IIge en zware voertuigen (PrIIktijktnlÎoing) HL 
N33 Veetnmsport Gezoodheid en welzijnswet voor dierea, LNV EU 

N3S Pluimveettansport Gezondheid en weizijDSwet voor dieren, LNV EU 

NOl tIm N07, N12, ADR initiele en verlengiDgseXlllllens Wet wrvolll' gevaarlijke stoffen, V&W EU 
N91, N92, NIJ3 

NIl3 EU 

NIO,NIl 

Veiligheidstraining landbouwvoertuigen 

Veiligheidsadviseur EU-richtlijn 200BI18/EG EU 

NOB, N09 Klein chemisch afval WetgeviDg, bestuurder chemokar dient in het EU 
bezit te zijD V8ll ADR en KCA 

Bron: CCV 

Doordat in de cursussen ter 
voorbereiding van de bovenge
noemde examens één of meer 
onderwerpen uit de Richtlijn 
worden behandeld, zijn deze 
opgenomen in de toegestane 
cursuslijst van CCv. 

Doordat in de cursussen ter voorbereiding van de bovengenoemde 

examens één of meer onderwerpen uit de Richtlijn vakbekwaamheid 

worden behandeld, zijn deze cursussen tevens opgenomen in de toe

gestane cursuslijst van CCV. Figuur lIL 10 toont het type cursussen 

dat andere EU en NL wel:- of regelgeving als grondslag hebben, 

alsook voor ieder type het aantal cursussen. 

Figuur UI.I0: Type cursussen met andere EU en NL wet- of regelgeving als grondslag 
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Evaluatie implementatie richtlijn vakbekwaamheid (2003/59/EG) 

Het gaat bij de cursussen met Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat het aantal cursussen met een 
een grondslag in andere NL of 
EU wet- of regelgeving voornaNederlandse grondslag of een EU grondslag anders dan de Richtlijn, 
melijk om een beperlct aantal beperkt is, en zich concentreert op een aantal specifieke sectoren (e.g. 
cunussen voor hele specifieke
 
sectoren (e.g. ADR, /dein chelandbouw/veevervoer). De uitzonderingen hierop zijn de ADR cur

misch afval, landbouw / veever

voer). sussen (ll cursussen). Het relatief grote aantal ADR cursussen is ove

l2rigens recent teruggebracht tot 4 cursussen • De duur van de cursus

sen met een grondslag in andere NL of EU wet- of regelgeving is ge

middeld 15.5 uur (2 dagen) en behandelen gemiddeld 3.8 onderwer

pen uit bijlage I van de Richtlijn. Figuur III.ll toont enerzijds de ge

middelde duur per categorie cursussen (staafgrafiek) en anderzijds het 

gemiddelde aantal onderwerpen per categorie (lijngrafiek). 

Figuur 01.11 : Gemiddelde cunusduur en aantal behandelde onderwerpen per cunuscategorie 

30 

~\: 
S 25 
:s 
'a 
11I
:s 20
I!! 
:s 
u 
CD 15 
'a 
ëii 
'a 10'a
'Ë 
CD 
Cl) 5 

0 
0::: 
0 « 

:; 
Q) 

'>
'a 
'" 
lil 

'a '" "iil .c g 
'ii 
> 

~, 

" ~. 

0> 
.S 
äi 
'a 
C 
lil .c 
fI) 
lD 

EU 

.c 
0 
en 
'Ë 
fI) lil 
.c.2: o lil 
c 

"iii 
St: 

fI) 
fI) 
>
'} 
:s 
0 .a 
'E 
3 

...Cb 
fI)E 

fI) ~ 
> -aiI!! 0> 

fI) 
fI) 
0 .a 
'a 1::
lil 0.c 0
0
 

IJ)
 c '" 
Il! 
I 

NL 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 
1.5 

1 
0.5 

0 

c 
CD 

! 
a..
 
CD 
'a 
c 
0 

ji 
c 
lil 
lil 
CD 
'a 
ëii 
'a 
'a 

E 
CD 

Cl) 

_ Gemiddelde duur (In uren) 

•••• ;B..... Gemiddeld aantal behandelde 
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Bron:CCV 

De cursussen veiligheidsadvi
seur en transportbegeleider 
behandelen gemiddeld minder 
diJn één onderwerp uit de Richt
lijn per cursusdag. 

De bovenstaande grafiek laat zien dat er drie cursuscategorieën zijn 

met een gemiddelde cursusduur van 7 uur. Dit zijn de cursussen be

handeling gevaarlijke stoffen, landbouw/veevervoer en schadepreven

tie. Deze cursussen behandelen daarbij gemiddeld 2 tot 4.5 onderwer

pen uit de Richtlijn. De cursussen onder klein chemisch afval duren 

gemiddeld 10.5 uur (anderhalve dag) en behandelen gemiddeld 2.5 

onderwerpen uit de Richtlijn. De overige drie cursuscategorieën 

12 De ADR cursusaanbod is recentelijk ondergebracht onder twee opleidingen. Het 
gaat hier specifiek om de cursussen N05 (initieel, 5 dagen) en N06 (verlenging, 3 
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Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuzes van bedrijven en chauffeurs 

ADR, veiligheidsadviseur en transportbegeleider zijn met 19 tot 24.5 

uur (2.5 tot 3.5 dagen) significant langer van duur en behandelen in 

die tijd 2 tot 4.5 onderwerpen uit bijlage I van de Richtlijn. De cur

sussen veiligheidsadviseur en transportbegeleider behandelen gemid

deld minder dan één onderwerp uit de Richtlijn per cursusdag. 

cl	 Cursussen met examens zonder grondslag in wet- of regelge
ving'J 

Naast de cursussen met de Naast de cursussen met de grondslag in NL of EU wet- of regelgeving
grondslag in NL qf EU wet- of 
regelgeving bevat de toegestane bevat de toegestane cursuslijst ook cursussen met examens zonder 
cursus/ijst ook cursussen met grondslag in wet- of regelgeving. Figuur /lI.12 geeft een overzicht examens zonder grondslag in
 
wet- ofregelgeving. van de dergelijke examens en die tevens worden toegestaan als na


scholingscursussen onder de Richtlijn vakbekwaamheid. 

Figuur nI.12 : Overzicht van examens zonder grondslag in wet- of regelgeving 

Assistent expediteur 

Autolaadkraan (Iadenllossen of 
hijsfunctie) 

Conlainerheftruck 

Geconditioneerd vervoer 

Heftruck veiligheidscertificaat 

Heftrucklreachtruck Vakbekwaamheid 

Logistiek (in ontwikkeling) 

(Assistent) planner wegtransport 

Reachstacker 

Sierteeltvervoer 

ADR voor leidinggevenden 

Terminaltrelcker 

Touringcarvervoer 

Verhuizerexamens 

Theorie Cllamen, gericht op een juist odmimstratieve afhandeling van transporten 

Theorie en pmktijk examens gericht op een veilige bediening van de kraan en juiste uitvoering 
hijswerkzaamheden 

Theorie en praktijk examen 

Drie theorie examens 

Theorie- en praktijkCllamen, wordt afgenomen door opleidingsinstituten onder toezicht CCV 

Theorie- en praktijkexamen, afgenomen doorCCV met een geldigheid.~duurvan S jaar 

Dit zijn drie nieuwe examens, ter vervanging van bestaande plannerexamens 

Theorie examens, multiple-ehoice en open vragen 

Theorie- en praktijkexamen voor rijden met zwaar hefwerktuig voor het verplaatsen van containers 

Theorie examen gericht op sierteeltvervoer 

Theorie examens, initiele en verlengingsexamens 

Theorie- en praktijkexamen, gericht op het laden en lossen van schepen en spoorwagons 

Diverse theorie examens, gericht op een juiste uitvoering van de taak van touringcarchauffeur 

Ol'oot aantal theorie examens op vet1lChillende niveaus voor de branche 

Bron: CCV 

Doordat in de cursussen ter 
voorbereiding van examens één 
of meer onderwerpen uit de 
Richtlijn worden behandeld, zijn 
deze opgenomen in de toegesta
ne cursuslijst van het CCv. 

Doordat in de cursussen ter voorbereiding van de bovengenoemde 

examens één of meer onderwerpen uit de Richtlijn worden behandeld, 

zijn deze opgenomen in de toegestane cursuslijst van het CCV. 

Figuur IlI.13 toont het type cursussen met examens zonder grondslag 

in wet- of regelgeving, alsook voor ieder type het aantal cursussen. 

dagen). Daarnaast blijven ook de cursussen NI2 en NI33 op de lijst met toege
stane ADR cursussen voorkomen. 

IJ	 Dit zijn cursussen die naast de Richtlijn ook voortkomen uit examens zonder 
grondslag in wet- ofregelgeving. 
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EWIluatie implementatie richdijn vakbekwtuImheit (20fJ3I59/EG) 

Figuur m.13 : Cursuseategoridn met examens zonder grondslag in wet- of regelgeviDg 
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De cursuseategorief!n zijn gere
lateerd aan de vakbelcwtwmheid 
van (bepaalde type) chauffeurs. 
maar omvatten ook categorieën 
die verder van de beroepsuitoe
fening staon. 

De duur van de cursussen met 
examens zonder groruJslag in 
wet- ofregelgeving is gemiddeld 
16 uur en behandelen gemiddeld 
3 onderwerpen uit de Richtlijn. 

De bovenstaande grafiek toont allereerst aan dat het om divers aanbod 
gaat van cursussen. De cursuscategorieen zijn gerelateerd aan de vak

bekwaamheid van (bepaalde type) chauffeurs (e.g. autolaadkraan, 

geconditioneerd vervoer, heftruk, reachtruclc, sierteelt, touringcar en 

verhuizer), maar omvatten ook categoriel5n die verder van de be

roepsuitoefening van chauffeurs staan (e.g. expediteur, planner weg

transport). Daarnaast valt op dat het om een relatief groot aantal cur

sussen gaat (43 in totaal). Verder valt op dat het bij verscheidene cur

suscategoriel5n (expediteur, geconditioneerd vervoer, kraan machinist, 

planner wegtransport, pmktijk, sierteelt, stapelaar, terminaltrekker en 

theorie) slechts om 1 type cursus gaat. De categoriel5n verhuizer (9 

cursussen), reachtruck (8 cursussen), heftruk (6 cursussen), tou.;ngcar 

(6 cursussen) en autolaad1a'aan (5 cursussen) kennen een relatief groot 

aanhod aan cursussen. 

De duur van de cursussen met examens zonder grondslag in wet- of 

regdgeving is gemiddeld 16 uur (meer dan 2 volle dagen) en behan

delen gemiddeld 3 onderwerpen uit de Richtlijn. Figuur m.14 toont 

enerzijds de gemiddelde duur per categorie cursussen (staafgrafiek) 

en anderzijds het gemiddelde aantal onderwerpen per categorie (lijn

grafiek). 

-JO- © Policy Research Corporation 



Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuus van bedrijven en c1uluffeurs 

Figuur m.14 : Gemiddelde eursusduur en aantal behandelde onderwerpen per eursuseategorie 
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De cursussen autolaadkraan. 
expiditeur. geconditioneerd ver
voer, plannerwegtransport en 
verhuizer behandelen gemiddeld 
minder dan één onderwerp uit 
de Richtlijn per cursusdag. 

De bovenstaande grafiek laat zien dat het cursuscategorieën betreft 

met een gemiddelde cursusduur van meer dan 7 uur (meerdaagse cur

sussen). Een groot deel van de cursussen duren zelfs langer dan 2 da

gen. De cursussen autolaadkraan, expediteur, geconditioneerd ver

voer, planner wegtransport en verhuizer behandelen gemiddeld min

der dan één onderwerp uit de Richtlijn per cursusdag. 
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Evaluatie implementatie richtlijn vakbekwtuunheid (200J/59/EG) 
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Uitvoering: Koppeling ClIrsusoruierwerpen & Iceu:es WUI betIrijven en c1uIuffeurs 

Figuur m.IS : Totaal aantal gevolgde cursusdagen sinds de invoering van de Richtlijn 
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m.2. 
De keuzes die bedrijven en 
chardfeurs maken in relatie tot 
de 35 uur verplichte n03Cho/ing 
is te herleiden uit de reeds ge
volgde cursusdagen. 

KEUZES VAN BEDRIJVEN EN CHAUFFEURS 

De keuzes die bedrijven en chauffeurs maken in relatie tot de ver· 

plichte nascholing is te herleiden uit de reeds gevolgde cursusdagen. 

Figuur m.I5 toont de ontwikkeling van het totale aantal gevolgde 

cursusdagen vanaf de invoering in het 3de kwartaal in 2008 (initieel 

alleen voor het beroqJSpersonenvervoer) tot en met het Ie kwartaal 

van 201014
• Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Richtlijn vanaf 

het 3de kwartaal 2009 tevens inwerking is getreden voor het berOqJS· 

goederenvervoer. 

8ron:CCV 

Het aantal cursusdagen is van 
600 in 2008 (totaal over de laat
ste twee kwartalen) gestegen tot 
30800 in 2009. 

Uit de bovenstaande atbeelding blijkt dat het aantal gevolgde cursus

dagen per kwartaal stijgende is sinds de invoering van de Richtlijn. 

Het aantal cursusdagen is van 600 in 2008 (totaal over de laatste twee 

kwartalen) gestegen tot 30800 in 2009. Nederland telt circa 163000 

beroepschauffeurs, wat bij een gelijkmatige verdeling van de ver

14	 Van het 1" kwartaal in 2010 zijn op het tijdstip van schrijven alleen de gegevens 
van januari en febmari beschikbaar. Als gevolg van een sterke toename in het 
aantal gevolgde cursusdagen is besloten deze gegevens al mee te nemen. 



Evtdulltie implelllent/ltie riehtlijn ~ (2H3/59/EG) 

Het staat beroepschlluffeurs vrij 
om te kiezen hoe zij i"vulling 
geven aan de te volgen "ascho
lingsuren. 

HL 2.1. 

De mate waarin de onderwerpen 
uit de Richdijn worden behan
deld in de cursussen die door 
bedrijven en chauffeurs worden 
gekozen is te herleiden vanuit de 
gevolgde cursusdagen en de 
toewijzing van Richtlij" onder
werpen in kwalificatiedossiers. 

plichte cursusuren, neerkomt op 40750 cursusdagen per kwartaaps. 

Ondanks deze (verwachte) stijging in het eecste kwartaal van 2010 

vormt het gevolgde aantal cursusdagen nog slechts 35%16 van het ge

middelde benodigde aantal cursusdagen. 

De Richtlijn verplicht beroepschauffeurs tot het volgen van 35 uur 

nascholing in 5 jaar. Het staat becoepschauffeurs echter vrij om te 

kiezen hoe zij inwlling geven aan de te volgen nascholingsuren (mits 

cursussen tenminste 7 uur aaneengesloten zijn). De eerste twee maan

den van 2010 zijn in dat opzicht bemoedigend In deze periode zijn 

15 500 cursusdagen gevolgd en de gevolgde cursusdagen in maart 

dienen hier nog bij te komen. Desondanks kan de huidige keuzevrij

heid tot (serieuze) problemen leiden indien mocht blijken dat bedrij

ven en chauffeurs er op grote schaal voor kiezen om de verplichte 

nascholing pas in het laatste jaar te volgen. Naast het feit dat de op

leidingscapaciteit bij de huidige opleiders beperkt is (wat in de laatste 

jaren voor de vervaldatum van het getuigschrift tot aanzienlijke stij

ging in cursuskosten zou kunnen leiden), kan dit in de jaren daarvoor 

tot solvabiliteitsproblemen leiden bij de opleiders. De opleidingssec

tor alsook de bedrijven en chauffeurs zijn daarom het meest gebaat bij 

een zo gelijkmogelijke spreiding van de verplicht te volgen nascho

liogsuren. Dit is echter niet geborgd in de Richtlijn, noch in de Neder

landse wet- of regelgeving. 

BEHANDELING VAN ONDERWERPEN UIT DERICHTLIJN 

De mate waarin de onderwerpen uit de Richtlijn worden behandeld in 

de cursussen die door bedrijven en chauffeurs worden gekozen is te 

herleiden vanuit de gevolgde cursusdagen en de toewijzing van Richt

lijn onderwerpen in kwalificatiedossiers. De verhouding tussen het 

totaal aantal gevolgde cursusdagen per type onderwerp uit de Richt

lijn komt redelijk overeen met de verhouding van het cursusaanbod 

per type onderwerp. Figuur llL16 toont deze verhoudingen waarbij er 

IS	 163 000 chauffi:urs dienen 35 uur per 5 jaar te volgen, dit is gemiddeld 7 eursusu
ren per jaar. In totaal dienen betekend dit gemiddeld 40 750 cursusdagen per 
kwartaal. Hiermee wordt niet bedoeld dat elke individuele chauffeur elk jaar 7 
uur opleiding dient te volgen. Het is enkel een indicatie dat er momentcel een 
achterstand is wat betreft het aantal opleidingen dat reeds gevolgd is. of deze nu 
in blok. worden gevolgd ofmeer verspreid 

16	 Aantal gevolgde cursusdagen (46 981) / Aantal benodigde cursusdagen per kwar
taal (133 117) = 35% 
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Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keuzes WUI bedrijven en chauffeurs 

circa 67 700 cursusdagen de type 1 onderwecpen (rationeel rijden op 

basis van veiligheidsvoorschriften) hebben behandeld, 21 400 cursus

dagen de type 2 onderwerpen (toepassing van de voorschriften) en 

58 000 cursusdagen de type 3 onderwerpen (gezondheid, verkeers- en 

milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek). Cursussen die gericht 

zijn op de onderwerpen met betrekking tot het rationeel rijden op ba
sis van veiligheidsvoorschriften en gezondheid, verkeers- en milieu

veiligheid, dienstverlening en logistiek worden vooralsnog het meest 

gekozen. 

Het is nog te vroeg om hier spe
cifieke conclusies aan te verbin

Uit de onderstaande afbeelding blijkt tevens dat het aantal afgenomen 

den omdat veel bedrijven en cursusdagen die type 1 en 3 onderwerpen behandelen zich evenredig 
chauffeun nog slechts één cur
sus hebben gevolgd onder de verhouden met het aantal cursussen dat deze onderwerpen behandeld 
nascholingyverplichting. Het is nog te vroeg om hier specifieke conclusies aan te verbinden 

omdat veel bedrijven en chauffeurs nog slechts één cursus hebben 

gevolgd onder de nascholingsverplichting. 

Figuur 111.16: Aantal gevolgde cursussendagen per type Richtlijn onderwerp (type 1 tJm 3) 
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Indien wordt gekeken naar de 
behandeling van specifieke on
derwerpen uit de Richdijn. dan 
worden grotere verschUlen 
zichtbaar. 

Indien niet alleen wordt gekeken naar de type eursusonderwerpen, 

maar ook naar de behandeling van de specifieke onderwerpen uit de 

Richtlijn, dan worden grotere verschillen zichtbaar. Figuur m.17 laat 

dit zien door enerzijds per onderwerp te tonen in hoeveel afgenomen 

cursusdagen deze is behandeld (staafgrafiek) en anderzijds het aantal 

cursussen dat het type hoofdonderwerp behandelt (lijngrafiek). 
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Ev•• iIIIplementatie richtlijn vtlkbelwtuunheid (200J/S9/EG) 

Figuar m.17 : Ovemeht van de onderwerp behandeIiDg in de afgenomen eonusdagen 
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Bron:CCV 

Cursussen die de onderwerpen 
1.4, 1.6.2.2, 3.3 en 3.5 behande
len worden het meest afgeno
men. 

Cursussen die de onderwerpen 
2.3, 3.1. 3.2, 3.4 en 3.8 behande
len worden het minst afgeno
men. 

Uit het bovenstaande overzicht is op te maken dat er vanuit de markt 

wordt gekozen voor specifieke onderwerpen. Net als bij het cursus

aanbod (met uitzondering van 3.6 imago cursussen) hebben de bedrij

ven en beroepschauffeurs vooral gekozen voor nascholing in de vol

gende onderwerpen: 

1.4 Lading vervoeren volgens voorschriften veiligheid en goed 
gebruik van het voertuig (behandeld in 27 000 cursusdagen); 

- 1.6 Personen vervoeren volgens voorschriften veiligheid en goed 
gebruik van het voertuig (behandeld in 18 000 cursusdagen); 

- 2.2 Regelgeving betreffende goederenvervoer (behandeld in 
16 000 cursusdagen); 

- 3.3 Fysieke risico's voorkomen (behandeld in 20000 cursusda
gen); 

- 3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen (behandeld in 26000 cur
susdagen). 

Verder valt op dat in de cursuskeuze vanuit chauffeurs bepaalde on

derwerpen uit de Richtlijn niet of nauwelijks voorkomen. Het gaat 

bier in het bijzonder om de volgende onderwerpen: 

2.3 Regelgeving betreffende personenvervoer (behandeld in 670 
cursusdagen) 17; 

17 Het aantal cUISusdagen is absoluut gezien laag, maar ten opzichte van de popula
tie personenvervoerehauffeurs relatief nog goed. 



Uitvoering: Koppeling cursusonderwerpen & keUtes van bedrijven en chauffeurs 

3.1 Bedacht zijn op gevaren van het verkeer en op arbeidsongeval
len (behandeld in 170 cursusdagen); 

3.2 Het voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immi
granten (behandeld in 140 cursusdagen); 

3.4 Bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale 
gezondheid (behandeld in 265 cursusdagen); 

- 3.8 Kennis van het economische klimaat van het personenvervoer 
over de weg en van de marktordening (wordt sinds kort wel aan
geboden in één cursus maar deze is in de onderzochte periode nog 
niet afgenomen). 

Naast het feit dat de markt in Naast het feit dat de markt in haar keuze niet of nauwelijks kiest voor 
haar keuze niet of nauwelijks 
kiest voor de behandeling van de behandeling van bepaalde onderwerpen, zijn er ook cursussen die 
bepaalde onderwerpen, zijn er slechts beperkt worden gekozen. Figuur lil. 18 toont de verdeling van 
ook cursussen die slechts be

perkt worden gekozen. het per cursus afgenomen aantal cursusdagen in een histogram.
 

Figuur 111.18: Histogram van het totaal aantal afgenomen cursusdagen 
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De verdeling van het aantal 
qfgenomen cursusdagen laat 
zien dat 65% van het cursus
aanbod voor minder dan /00 
cursusdagen is qfgenomen. 

De verdeling van het aantal afgenomen cursusdagen laat zien dat 65% 

van het cursusaanbod voor minder dan 100 cursusdagen is afgeno

men. Het histogram laat ook zien dat 26% van het cursusaanbod een 

afname kent tussen de 101 en I 000 cursusdagen. De meest succes

volle cursussen (9010 van het aanbod) hebben tussen de I 000 en 

10 000 afgenomen cursusdagen. Om specifiek te kijken naar de cur
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sussen die niet of nauwelijks worden afgenomen is een lijst opgesteld 

met cursussen die voor minder dan 10 cursusdagen zijn afgenomen. 

Figuur m.19 toont deze lijst met 54 cursusseniS. 

Figuur m.19 : CursusseD die voor miDder dan 10 eunUldageD zijD afgeDOJDeD 

N28 CIIauftbIr lIIIIDlI8aIport 'l'benrie mrt '09 o 
N4' Art beadalcr 1'blloric nnv'09 o 
N68 TouriJlBearvarvoer iDtl:raatiollU12 (T1-2) Tbcotle scp '08 o 
N69 TouriJlBearvarvocr iDtl:raatioaaal3 (T1-3) Tbcoric scp '08 o 
N70 Lcelàlijl TheorIe jua'09 o 
N79 AsIlÏlIall expcdilllur Theorie mrt '09 o 
NBI BuÎIClIIlI1IS boopllWlnlck 'lbeorIc mrt '09 o 
NB2 Bulscurcua slllpe1aar Theorie mrt '09 o 
NB3 BuiscuIcus conllliDcltJaflruck 'lbeoric mrt '09 o 
N84 BBSilcun:us reachsl8clmr Theorie mrt '09 o 
N8' Buiscwcua IenDiaaItnlkk« 'lbeoric aat'09 o 
N9' MlIllhiaist auIOllIlIdknan mct bijsfimçdc HcrClJllllllCllllg tbeoric 'lbeoric aug '09 o 
N96 MlIChiDist aulDlaad1r:IlIaa mct bijsa-tlc HDI'CIIl8IIIGIIlg praktijk Theorie aug '09 o 
N97 AssisIllDI vCllhuizer Ex8l111l11lnÏaiDg Theorie aug '09 o 
N99 Veiligheidsadviseur wegvervoer heRxamentraiaing Theorie jun '09 o 
NIOO Tnmsportbegelcider HerexamenaaiDing Theorie aug '09 o 
NIOI Veilig rcic1cll mctde (tank) oplegger Theorie okt '09 o 
NI02 ATP vervoer lJcdcrtèIijke golldcrcn Theorie aug '09 o 
NI04 Vocrtuigbcbeeraing Theorie jun '09 o 
NIO' Chsuft'cur hDaka\umsystccm Theorie aug '09 o 
NI06 Chsuft'cur pol1aalallll'lllllysklelll (afzetconlaincr) Theorie aug '09 o 
NI07 Vellig werken met do elcktrisc:bepaUcIInIck Theorie jul '09 o 
NIIO Veilig werken met do vcrrciker Theorie jul '09 o 
N114 Chauft'cur vccvervoerder Theorie jul 'OS o 
N117 1nten:ulllU1lle COIIIIDIJDicaIie Theorie aug '09 o 
NI20 Veilig hljscn met ccn bovenloopb-.lpol1llalbasn Theorie aug '09 o 
NI23 BHV en gevaarlijksc stoftim Theorie jun'lO o 
N124 Gezond op weg Theorie aug '09 o 
N129 Kiepauto: mcrIcgebonden specialiteiten Theorie jao'lO o 
N130 Terrclnrijdcn kiepauto Theorie sep'09 o 
N136 Chauft'cur disbibuticvcrvocr Tbcoric nov '09 o 
Nn8 Beroepspraktijk ehautfeur Theorie oov'09 o 
NI40 Schadebcwustzijn en HNR Theorie aug '09 o 
N141 Rijoplimalisatie verloccrsdcclncming Theorie scp '09 o 
NI43 Chauffeurs met _arde Theorie aug '09 o 
NI62 Wet- en n:gdgeving autobus Theorie nov '09 o 
N163 De vrachtwagenchauffeur en zijn lading Theorie fcb'09 o 
NI6S Vakbekwaamheid tbcorie vrachtsulo Theorie jao'lO o 
NI66 Vakbekwaambcid theorie bus Theorie jao '10 o 
NI67 Veiligheid Theorie jan '10 o 
V09 Module braadwccrobauffeurOOS praktijkaaining Praktijk nov 'OS o 
VI4 BcveiligiDgsrijtccbnickcn voor vrachtwagenchauffeur.; Pnlktijk scp '09 o 
N44 Aanvullende module voorman projectvcrbuizer Theorie mrt '09 I 
N56 Vakbekwaamheid rcaehtruek Herhaling Theorie mrt '09 2 
N63 Veilig 88IISlasn van laaien Theorie mrt '09 2 
NII3 Veiligheidstraining 1aDdbouwvoertuigcn Theorie jan '10 2 
VOS Chauft'cur kicpautovc:rvocr (Praktijktraining) Praktijk mrt '09 3 
V 13 RijoptiJMlisatie vcm.crsdecl-mg (Praktijktrainiag) Praktijk scp '09 3 
N07 ADR inel. NallCholing Ic, Nu NOS WB8 ADR module Tank Theorie o.b. S 
N22b Veiligbad voor opcralioocelleidinggevendco VCA Hcn:crtificcrlng Theorie o.b. 8 
NSS 
N liS 

Aanvullende prabijktrainlng rcachtruck 
Bcwustwonling bcruepschauft"cur 

Theorie 
Theorie 

mrt '09 
aug '09 

8 
8 

NSOb BasiscUlllus vorkheftruck Helhallng Theorie n.b. 9 
NU2 BHV borocpschauffi:ur Theorie jun '09 9 

Bron: CCV 

18 Een aantal van deze cursussen zijn nog maar reamt gecertificeerd en dus zegt het 
aantal afgenomen ansusdagen voor deze cursussen nog niet veel. 
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De keuzes die worden gemaoIct 
in relatie tot de verplkhte M

sc1lolÏ1lg zijn geanolyseerd van
uil de invalshoeken: 
- Keuzes naar grondslag: 
- Keuzes bij de verplichte prok
tijlaJag. 

HL1.1.1. 

Hel cursusaanbod bestaat ener
zijds uit cunuasen die uiJslui
tend. de Richtlijn als grondslag 
hebben en anderzijds uit CUmlS

sen die als grondslag andere NL 
of EU wet- of regelgeving heb
ben. 

De specifieke keuzes die bedrijven en chauffeurs maken in relatie tot 

de verplichte nascholing zijn geanalyseerd vanuit twee invalshoeken: 

- Keuzes naar grondslag; 

- Keuzes bij de va:plichte praktijkdag. 

KellUs ntulr grondslag 

Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, bestaat het cursusaanbod 

enerzijds uit cursussen met uitsluitend de Richtlijn als grondslag en 

anderzijds uit cursussen met andere NL of EU wet- of regelgeving als 

grondslag. Daarnaast is er ook nog een categorie cursussen met exa

mens zonder grondslag in wet- ofregelgeving. Met de analyse naar de 

door bedrijven en chauffeurs gemaakte keuzes kan de (eventuele) in

vloed van de grondslag inzichtelijk worden gemaakt. Figuur 10.20 

geeft een overzicht van het aantal gevolgde cursusdagen per type 

grondslag. Het overzicht laat zien dat 60% van de gevolgde cursusda

gen uitsluitend de Richtlijn als grondslag heeft. Van de overige cur

susdagen heeft I% ook andere NL wet- of regelgeving als grondslag, 

28% ook EU wet- of regelgeving en 11% zijn cursussen met ook exa

mens zonder grondslag in wet- ofregelgeving. 

Figuur nI.:ZO : Overzicht van het aantal gevolgde cursusdagen per type grondslag 
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Evllluatie implementatie richtlijn vakbekwtuunheid (2003/59/EG) 

40% lIan de gevolgde cursusda
gen heeft een andere grondslag 
dan uitsluitend de Richtlijn vaJc
bekwaamheid. 

Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat 40% van de gevolgde cur

susdagen een andere grondslag heeft dan uitsluitend de Richtlijn vak
bekwaamheid Wanneer meer in detail gekeken wordt naar de evolu

tie van het aantal cursusdagen naargelang de grondslag, valt op dat 

het aantal cursusdagen met uitsluitend de Richtlijn als grondslag sterk 

toegenomen zijn in het laatste kwartaal van 2009 en het eerste kwar

taal van 2010, zoals weergegeven in onderstaande figuur. Deze sterke 

toename komt vooral door de inwerkingtreding van de Richtlijn vak

bekwaamheid voor het beroepsgoederenvervoer op 10 septembu

2009 (daarvoor was de Richtlijn enkel nog inwerking voor het be

roepspersonenvervoer). 

Figuur In.21 : Ovemcht gevolgde cursusdagen per type grondslag - evolutie per kwartaal 
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Het cursusaanbod is aan de hand van de volgende indeling nader uit

geweekt: 

- Meecdaagse cursussen met uitsluitend de Richtlijn als grondslag; 

Cursussen mede vanuit andeee NL en EU wet- of regelgeving; 

- Cursussen met examens zonder grondslag in wet- of regelgeving. 

al Meerdaagse cursussen met uitsluitend de Richtlijn tI1s grondslag 

Van het cursusaanbod met uitHet cursusaanbod met uitsluitend de Richtlijn als grondslag bevat 12 
sluitend de Richtlijn als grond

slag is het aantal afgenomen cursussen met een duur van 2 dagen of langer. Figuur m.22 toont het
 
meerdaagse cursussen met uüaantal afgenomen cursusdagen per categorie met cursussen van 2 dazondering van de categorieën
 
VCA en gezondheid laag. gen of langer (staafgrafiek) en anderzijds het gemiddelde aantal be


handelde onderwerpen per categorie (lijngrafiek). 
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Figuur "1.22 : Afgenomen cursusdagen per categorie met een cursusduur van 2 dagen of langer 
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VCA en gezondheid cursussen 
worden met respectievelijk 670 
en 2 900 cursusdagen veel afge
nomen. 

Het afgenomen aantal cursus
dagen met een grondslag in 
andere NL ofEU wet- of regel
geving is met uitzondering van 
ADR cursussen zeer laag. 

De bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal afgenomen meer

daagse cursussen met uitzondering van de categorieën VCA en ge

zondheid laag is. Het gaat bij deze cursussen om minder dan ISO cur

susdagen (minder dan I% van het totaal aantal afgenomen cursusda

gen). De twee uitzonderingen hierop zijn VCA en gezondheid die met 

670 en 2 900 cursusdagen respectievelijk veel worden afgenomen. De 

VCA cursus is met name gericht op dienstverlening rondom uitvoe

rende (opdrachtnemende) bedrijven zoals de bouw, metaal, installatie

en transportsector. Deze cursussen zijn niet specifiek gericht op het 

chauffeursvak, maar behandelen onderwerpen die ook in de Richtlijn 

voorkomen. De meerdaagse VCA cursussen duren gemiddeld 14 uur 

(2 dagen) en diepen in die tijdsduur twee onderwerpen uit van de 

Richtlijn. Een soortgelijke situatie wordt ook geconstateerd bij de 

meerdaagse gezondheidscursussen. Deze cursussen duren tevens ge

middeld 2 dagen en diepen in deze tijdsduur één onderwerp uit van de 

Richtlijn vakbekwaamheid. 

bi Cursussen vanuit NL en EU wet- ofregelget1ing" 

Het cursusaanbod met NL of EU wet- of regelgeving als grondslag 

bestaat uit 24 cursussen. Figuur IIL23 toont het aantal afgenomen 

cursusdagen per categorie cursussen met de grondslag in andere NL 

19 Dit zijn cursussen die naast de Richtlijn ook een grondslag hebben in andere NL 
en EU wet- ofregelgeving. 
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ofEU wet- ofregelgeving (staafgrafiek) en anderzijds het gemiddelde 

aantal behandelde onderwerpen per categorie (lijngrafiek). 

Figuur m.23 : Afgenomen cursusdagen met de grondslag in NL ofEU wet- of regelgeving 
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De ADR cursussen vormen met 
12 200 gevolgde cursusdagen 
16% van het totale aantal afge
nomen cursusdagen. 

De ADR cursussen zijn bestemd 
voor chauffeurs die gevaarlijb 
stoffen vervoeren of met het 
vervoer van deze stoffen te ma
ken krijgen. 

Het grote aantal cursusdagen 
voor ADR laat zich nog niet 
eenduidig verklaren. 

De bovenstaande grafiek laat zien dat het afgenomen aantal cursusda

gen met een grondslag in andere NL of EU wet- of regelgeving met 

uitzondering van ADR cursussen zeer laag is (het aantal cursusdagen 

is gezamenlijk slechts 3% van het totaal afgenomen cursusdagen). De 

uitzondering hierop zijn de ADR cursussen, dat met 12 200 cursusda

gen, 26% vormt van het totale aantal afgenomen cursusdagen. 

De ADR cursussen zijn bestemd voor chauffeurs die gevaarlijke stof

fen vervoeren of met het vervoer van deze stoffen te maken krijgen. 

Deze cursussen leiden tot een apart certificaat dat voor de bovenge

noemde doelgroep verplicht is gesteld. Het volgen van de ADR cur

sussen lei~t tot een (voor chauffeurs die met gevaarlijke stoffen om

gaan verplichte) ADR certificering en telt tegelijkertijd mee voor de 

verplichte nascholing onder de Richtlijn Vakbekwaamheid. De ADR 

cursussen zijn specifiek gericht op het chauffeursvak (voor bepaalde 

typen chauffeurs) en behandelen meerdere onderwerpen die ook in de 

Richtlijn voorkomen. De ADR cursussen duren gemiddeld 19 uur 

(circa 2.5 dagen) en diepen in die tijdsduur gemiddeld 4.5 onderwer

pen uit van de Richtlijn. 

Het grote aantal cursusdagen voor ADR laat zich nog niet eenduidig 

verklaren. Diverse marktpartijen hebben verklaard dat er in de markt 
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onrust is ten aanzien van de wijze waarop Neda:Jand de Richtlijn 

heeft geYmplementeerd. Het is niet ondenkbaar dat deze OlU'USt bij

draagt aan een afwachtende houding bij bedrijven en chauffeurs. 

Daarnaast dienen chauffeurs iedere 5 jaar een ADR verlengingsoplei

ding met bijbehorend examen te volgen. Het grote aantal gevolgde 

cursusdagen kan mogelijk worden verklaard. vanuit het feit dat het 

ADR (her)certificeringproces voor deze chauffeurs gewoon doorgaat. 

Het is ook mogelijk dat er een groot aantal chauffeurs zijn die niet 

voor hun werk rijden en/of omgaan met gevaarlijke stoffen, maar juist 

voor deze nascholingscursus kiest om zodoende de aantrekkelijkheid 

in de arbeidsmarkt te vergroten. Een dergelijke keuze dient dan wel 

door de werkgever te worden goedgekeurd. omdat deze veelal betalen 

voor de kosten van de nascholing. 

cl Cursussen met examens zonder grondslag in wet- of regelge

vintf° 

Van het cursusaanbod met exa Het cursusaanbod met examens zonder grondslag in wet- of regelge
mens zonder grondslag in wet
of regelgelling wordt met name ving bevat 43 cursussen. Figuur II124 toont het aantal afgenomen 
de cursussen onder de catego cursusdagen pee categorie (staafgrafiek) en anderzijds het gemiddelde 
rieën autolaadlcraan, geconditi
oneerd vervoer, heftruk, tou aantal behandelde onderwttpen per categorie (lijngrafiek). 
ringcar en verhuizer afgenomen. 

Figuur 111.24: Afgenomen cursusdagen met examens zonder grondslag in wet- of regelgeving 
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20 Dit zijn cursussen die naast de Richtlijn ook voortkomen uit examens zonder 
grondslag in wet- ofregelgeving. 
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Hel aantal afgenomen cursus
dagen onder de overige calego
rieen is laag. 

IIL2.2. 

Nederland heeft er bij de imple
mentatie van de Richtlijn voor 
gekozen om een pralaijlrdag 
verplicht te stellen als onderdeel 
van de nascholing. 

De bovenstaande grafiek laat zien dat met name de cursussen onder 

de categorieën autolaadkraan (l 300 cursusdagen), geconditioneerd 

vervoer (400 cursusdagen), heftruk (1 500 cursusdagen), touringcar 

(500 cursusdagen) en verhuizer (700 cursusdagen) worden afgeno

men. Het aantal cursusdagen onder de overige categorieën is laag (het 

aantal cursusdagen van deze cursussen vormt gezamenlijk iets meer 

dan I% van het totale aantal afgenomen cursusdagen). 

De duur van de cursussen met examens zonder grondslag in wet- of 

regelgeving is gemiddeld 16 uur (bijna 2.5 dagen) en diepen gemid

deld 2 onderwetpen uit van de Richtlijn. 

KEUZES BIJ DE VERPLICHTE PRAKTIJKDAG 

Nederland heeft er bij de implementatie van de Richtlijn voor geko

zen om een praktijkdag van 7 uur verplicht te stellen als onderdeel 

van de nascholing. Het doel van deze verplichte praktijkdag is vooral 

om de nadruk die de Richtlijn legt op de verkeersveiligheid en het 

rationeel brandstofverbruik: binnen de nascholing te borgen. In totaal 

zijn er 18 praktijkcursussen die worden toegestaan als onderdeel van 

de verplichte nascholing. Figuur III.25 toont voor het praktijkaanbod 

het totaal aan behandelde cursusonderwerpen per type onderwetp van 

de Richtlijn. 

Figuur 111.25 : Behandeling van hoofdonderwerpen (type 1 tlm 3) binnen het prakti,ikaanbod 

2 

Bron:CCV 

De pralaijkJagen zijn met name 
gericht op de type I onderwer
pen van de Richtlijn. 

m type 1: Rationeel rijden op basis \811 

de llelligheldsworschriften 

o type 2: Toepassing van de 
worschriften 

• type 3: Gezondheid. wrkeers- en 
milieuwiligheid. dienstwdenlng en 
logistiek 

De bovenstaande afbeelding laat zien dat de praktijkdagen met name 

zijn gericht op de type 1 onderwetpen van de Richtlijn (rationeel rij

den op basis van verkeer:sveiligheidsvoorschriften). De cursussen die 

worden aangeboden onder de verplichte praktijkdag behandelen naast 

één of meer type 1 onderwerpen (rationeel rijden op basis van de vei
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ligheidsvoorschriften) veelal ook type 3 (gezondheid, verlceen- en 

milieuveiligheid, dieostvedeoing en logistiek) onderwerpen en in 
twee gevallen tevens type 2 (toepassing van de voorschriften) onder

werpen. Figuur m.26 geeft voor ieder onderwerp van de Richtlijn aan 
door hoeveel praktijkcursussen dit onderwerp wordt behandeld 

Figuur m.l' :Overzicht van de behandeUng VaD onderwerpen in het praktijkeUl'SusaaDbod 
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Opleiders kiezen er voor om 
binnen de praktijkdag specifieke 
onderwerpen uit de Richtlijn te 
behandelen in plaats van de 
volledige breedte van type I 
onderwerpen. 

De belangrijkste constatering uit de analyse van het praktijkcursus

aanbod en de gesprekken met opleiders is dat er binnen de praktijkdag 

voornamelijk op specifieke onderwerpen wordt gericht (in plaats van 

het afdekken van de volledige breedte van type 1 onderwerpen). Dit 

komt doordat de onderwerpen 1.1 tlm 1.3 van de Richtlijn feitelijk 

over Het Nieuwe Rijden (HNR) gaan (rationeel brandstofverbruik 

onder artikel 7 van de Richtlijn) en de onderwerpen 1.4 tlm 1.6 voor

namelijk over schadepreventie. Opleiders geven aan dat er in de prak

tijktraining juist op één van beide onderwerpen geconcentreerd dient 

te worden om de gewenste leer-effecten te realiseren (effecten van 

specifieke technieken dienen te worden geïsoleerd aan de hand van O

en I-metingen). Hierdoor is er in het praktijkcursusaanbod een twee

deling ontstaan: de praktijk is of vooral op het nieuwe rijden gericht 

of vooral op scbadepreventie. Figuur lIL 27 toont enerzijds het aantal 
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afgenomen praktijkdagen per categorie (staafgrafiek) en anderzijds 

het praktijkdag cursusaanbod per categorie (lijngrafiek). 

Figuur m.27 : Aantal afgeDolllen praktijkdageD met het praktijkdag aanbod per categorie 
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De markt kiest bij de invulling 
van de praktijkdag vooralsnog 
alleen voor de HNR en schade
preventie cursussen. 

De bovenstaande atbeelding laat zien dat de markt bij de invulling 

van de praktijkdag vooralsnog enkel voor de HNR en scbadepreventie 

cursussen kiest, waarbij in de komende jaren dient te worden bekeken 

of de onderwerpen onder het rationeel brandstofverbroik (1.1 tlm 1.3) 

voldoende worden behandeld Figuur ll1.28 toont het afgenomen aan

tal praktijkdagen met daarin ook het gemiddelde aantal behandelde 

onderwerpen. 
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FIguur m.28 : Aantal afgenomen cursussen en het gemiddelde aantal behandelde onderwerpen 

Bron:CCV 

Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat de praktijkdagen voor de 

HNR cursussen gemiddeld 2 onderwerpen behandelen tegenover ge

middeld 3 onderwerpen bij de schadepreventie cursussen. Het totaal 

afgenomen praktijkdagen vormt 18% van het totale aantal afgenomen 

cursusdagen. 
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